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Uppmaning till Bön 
Att kunna stilla sig i ödmjukhet inför Gud i 
bön, borde vi ta oss tid till att göra mer ofta. 
Vi vet att mirakel sker när vi lägger det vi 
behöver i Guds händer, vid Hans fötter.
Johannes 4:23-24

”Men den tid kommer, 
ja, den är redan här, då 
sanna tillbedjare skall tillbe 
Fadern i ande och sanning. 
Ty sådana tillbedjare vill 
Fadern ha. Gud är ande, och 
de som tillber honom måste 
tillbe i ande och sanning.”

Vi behöver be för det jobb vi har framför 
oss. Att vara med och förbättra Svenska 
kyrkan, till en plats där alla känner att 
Guds frid finns tillgänglig, utan betyg med 
meriter, utan att känna sig fördömd. Vi 
behöver också be att Guds Ande får råda 
över beslut i Svenska kyrkan. Kanske kräver 
det en ändring i systemet som nu finns, där 
flera politiska partier som faktiskt är icke-
religiösa, är med och beslutar. Vad, förutom 
makt vill de göra i Svenska kyrkan? Jag tror 
att behovet av att vara nära Gud går över 
gränser, och till och med till de som säger 

sig inte ha någon tro på Gud. Jag uppmanar 
till bön för dessa ämnen i ande och sanning.
Filipperbrevet 4:7

”Då ska Guds frid, som 
övergår allt förstånd, bevara 
era hjärtan och era tankar i 
Kristus Jesus.”
Amen

Susanne Engstad Clarke 
Förbundsordförande
KR för En levande kyrka

Ordföranden har ordet
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Ordförandekonferensen

Ordförandekonferensen i Knivsta 1 februari
Den 1 februari samlades ordföranden 
från de olika stiftskretsarna i 
Kristdemokraterna i Svenska kyrkan 
och förbundsstyrelsen. Platsen var Särsta 
Värdshus i Knivsta och uppslutningen 
var god. Med några få undantag fanns en 
mangrann representation från förbundets 
centrala organ. Ämnet för årets 
ordförandekonferens var den nya formen 
för förbundsstämma som beslutats av 
förbundsstyrelsen. Motionsidéer till 
kyrkomötet och praktiska frågor rörande 
organisationsarbetet fick också utrymme 
och synpunkter och förslag avlöste 
varandra i livliga samtal. Samtalen leddes 
av förbundsordförande Susanne Engestad 
Clarke, Arvika och Karlstad stift och vice 
förbundsordförande Torbjörn Aronson, 
Uppsala.
Ordförandekonferensens samtal inleddes 
med en diskussion om uppläggningen 
av förbundsstämmans gemensamma 
överläggningar som kommer att äga 
rum under eftermiddagen den 2 maj. 
Överläggningarna kommer att handla 
om valanalys respektive frågor rörande 
kyrkovalet 2021 och behandlas i 

workshops. I diskussionen växte snabbt 
en konsensus fram kring en uppläggning 
av workshops som består av smågrupper 
på 5-6 personer från olika stift och med 
en genomtänkt blandning av personer 
med styrelseledamöter i varje grupp, vilka 
arbetar med konkreta frågor i anslutning 
till workshopens tema. I workshopens 
avslutning redovisar varje grupp sina 
diskussioner och dokumentationen 
lämnas in till styrelsen för att kunna 
sammanställas och användas.
Eftersom kyrkomötesgruppens 
årliga möte i anslutning till 
ordförandekonferensen utgått pga 
tidsbrist, ägnades en del av konferensen 
till att ventilera olika motionsidéer. 
Kyrkomötesledamöterna behöver ta vara 
på alla motionsidéer som kommer fram, 
eftersom det är de motioner som läggs 
i år som kommer att kunna användas i 
valmaterialet 2021. Kyrkomötet 2021 är 
tematiskt. Därför att kyrkomötet 2020 
viktigt, så att vi kan lägga motioner i 
frågor som vi kan driva.
Torbjörn Aronson
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Förbundsstämma 

Välkommen till förbundsstämmaVälkommen till förbundsstämma
1-3 maj på Stiftsgården, Rättvik!1-3 maj på Stiftsgården, Rättvik!

Kyrkomötesledamöter, valda ombud för stiftskretsarna och 
förbundsstyrelsens ledamöter kallas härmed till ordinarie 

förbundsstämma. 

Alla medlemmar hälsas välkomna

Förbundsstämman börjar med en måltid 17.30 på fredagen och 
avslutas på söndagen efter en gudstjänst omkring kl. 11.00

Förbundsstämman hålls på fredagskvällen. Under lördagen 
blir det föredrag av Carl-Erik Sahlberg: Vägen – nätverk för 
klassisk kristen tro i Svenska kyrkan och Ola Hössjer: Kristen tro, 
naturvetenskap och min väg till tro. 
Efter lunch blir det workshop kring valrörelsen 2021. 
Söndag förmiddag blir det kort sammanfattning av helgen och 
gudstjänst. 
Observera att de nya stadgarna ger stiftskretsarna rätt att sända ett ombud för 
varje påbörjat 25-tal medlemmar vid avstämning 31 december året före stämman. 
Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och Kyrkomötesledamöterna har också 
rösträtt.

Enligt medlemsregistret får stiftskretsarna utse följande antal ombud: Göteborg 
3, Härnösand 2. Karlstad 2, Linköping 3, Luleå 7, Lund 3, Skara 1, Stockholm 9, 
Strängnäs 1, Uppsala 2, Västerås 1 och Växjö 2.

Förbundet står för kostnader för alla röstberättigade ombud.

Övriga deltagare som deltar hela helgen betalar 2 500:-.

Det går bra också att delta i del av helgen. Deltagande på lördagen kostar 200:- inkl. 
lunch och eftermiddagskaffe.
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Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
Alve Svensson, Lunds stift
alvesvensson@hotmail.com

Karl-Gunnar Svensson, Göteborgs 
stift, Gruppledare
kalle.svensson@kristdemokraterna.se
Torbjörn Arvidsson, Luleå stift
torbjorn.arvidsson@crossnet.se
Anders Novak, Stockholms stift
anders.novak@comhem.se

Våra ledamöter i kyrkomötet:



Kyrkostyrelsen leder Svenska kyrkans 
nationella arbete när kyrkomötet inte är 
samlat. De beslutar i övergripande frågor 
och företräder Svenska kyrkan i olika 
sammanhang. 
Kyrkostyrelsen sköter det löpande 
arbetet och är kyrkomötets beredande 
och verkställande organ. Det betyder att 
kyrkostyrelsen beslutar i löpande frågor 
som rör verksamhet, budget och andra 
gemensamma områden på nationell nivå.
Kyrkostyrelsen kan också lägga fram 
förslag i olika frågor genom skrivelser till 
kyrkomötet. 
Ett av kyrkostyrelsens uppdrag är att 
företräda Svenska kyrkan i olika nationella 
och internationella sammanhang. Det kan 
vara i Sveriges kristna råd eller i ekumeniska 
möten och konferenser, såsom Kyrkornas 
världsråd och Lutherska världsförbundet, 
men också gentemot riksdag och regering 
och civila samhället.
Myndigheter och departement frågar ibland 
efter Svenska kyrkans syn på frågor som rör 
samhället. Då är det kyrkostyrelsen som 
har i uppdrag att skriva Svenska kyrkans 
remissvar.
För att kunna fatta bra och välgrundade 
beslut, tillsätter kyrkostyrelsen utredningar 
när det behövs. När kyrkostyrelsen tar 
beslut i teologiska och ekumeniska frågor, 
samråder styrelsen med biskopsmötet.
Dessutom är det kyrkostyrelsen som 
bestämmer vilka rikskollekter som ska tas 
upp i gudstjänsterna.
Kyrkostyrelsen utses av kyrkomötet för 
en period på fyra år och har 14 ledamöter 
och 14 ersättare. Sammansättningen av 

ledamöter motsvarar mandatfördelningen 
av nomineringsgrupperna i kyrkomötet. 
Ärkebiskopen är självskriven ordförande 
och en av biskoparna är vald som ersättare 
för ärkebiskopen, just nu är det biskopen i 
Växjö.
Utöver detta har kyrkostyrelsen ett särskilt 
uppdrag att vara biskoparnas part och stöd. 
Därför har vi tillsammans med biskoparna 
särskilda dagar där vi samtalar om aktuella 
frågor som biskopsmötet vill samtala med 
oss om. Vi gör också ett årligt besök i något 
av stiften.
Dessutom har vi möte med bl a Kyrkans 
arbetsgivarorganisation, har ett särskilt 
ansvar hos regeringen i frågor som rör 
begravningsverksamheten. Vi har också 
dagar där vi samtalar om stiftens PLT-
frågor där vi inbjuder representanter från 
stiftens egendomsutskott och nämnder. 
Vartannat år har vi särskilda dagar för 
stiftens domkapitel.
Just nu är strukturfrågor en viktig del av 
kyrkostyrelsens arbete, både vad gäller det 
egna kansliet men också frågor som berör 
stiftens arbete dvs frågor om vad nationell 
nivå ska göra och vad som ska ligga på stiften. 
Den viktigaste frågan just nu handlar om 
lönehanteringen som kyrkomötet i höstas 
beslöt om ska ligga på nationell nivå liksom 
digitaliseringen och kyrkobokföringen 
gör datatekniskt. Frågan som är uppe nu 
handlar också om kommunikationen också 
ska ligga på nationell nivå. Allt är tänkt så 
att nationell nivå ska avlasta stiften och 
pastoraten i Svenska kyrkan genom att ta 
uppgifter för hela Svenska kyrkan som inte 
har med den grundläggande uppgiften 
att göra eftersom nationell nivå inte är en 
pastoral nivå vilket stiften och pastoraten är.
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Utöver detta är nationell nivå också 
arbetsgivare för SKUT, men inte 
tillsynsmyndighet som ligger på biskopen i 
Visby att ha hand om. SKUT:s kansli ligger 
däremot i Uppsala.
En av de stora frågorna som vi har på 
nationell nivå handlar om att vi måste 
spara 300 mkr i budget eftersom vi går 
back med så stort belopp varje år. Därför 
har en grupp utsetts som ska hitta smarta 
vägar att minska kansliets organisation 

utan att verksamheten ska bli lidande. Den 
totala budgeten för nationell nivå ligger på 
3 mdkr, men eftersom det mesta av dessa 
pengar handlar om bidrag av olika slag 
inklusive antikvarisk ersättning på 460 
mkr/år som staten ger Svenska kyrkan för 
underhåll av våra kyrkor, så blir det 1 mdkr 
kvar för nationell nivås verksamheter och 
av den miljarden ska vi alltså spara 300 mkr. 
En ganska tuff uppgift.
Kalle Svensson
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Hitta din kontakt i stiftskretsarna

Göteborg
Karl-Gunnar Svensson, 076 - 677 32 33
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Härnösand
Birgitta Sedin, 070 - 654 72 89
birgitta.sedin@sensus.se

Karlstad
Bankgiro 399-6808
Stig-Arne Persson, 076 - 051 87 00
stig-arne.persson@enlevandekyrka.se

Linköping
Per Larsson, 070 - 288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se

Luleå
Torbjörn Arvidsson , 070 - 528 23 51
torbjorn.arvidsson@crossnet.se

Lund
Bankgiro 822-1038  
Alve Svensson, 070-375 76 44
alvesvensson@hotmail.com

Skara
Håkan Deleskog, 0520-732 27
hakan.deleskog@telia.com

Stockholm
Plusgiro 43 61 22-6  
Ewonne Ekmyr-Göransson, 073 - 0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Strängnäs
Sven Påfvels, 076 - 812 51 95
sven.pafvels@kristdemokraterna.se

Uppsala
Iris Denstedt-Stigzelius, 070 - 517 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.se

Västerås
Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se

Växjö
Bankgiro 730-0148  
Bertil Olsson, 070 - 675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Visby
I Visby stift har vi ingen stiftskrets.
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Förbundets bankgiro 5729-6048 används för de  
stiftskretsar som inte har eget bank-eller plusgiro.



Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, c/o B Olsson, Köpmannagatan 6, 363 44  LAMMHULT

www.enlevandekyrka.se

Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande
Susanne Engstad Clarke, Karlstads stift
susanne.e.clarke@arvika.se 

1:e vice ordförande
Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com

2:e vice ordförande
Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift
nils-gunnar.karlson@svenskakyrkan.se

Ledamöter
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se
Katarina Åkesson, Växjö stift 
kinahylte@yahoo.se 
Lars Palo, Luleå stift
lars_palo@bredband.net 
Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
Marianne Kronbäck, Göteborgs stift
m.kronback@gmail.com
Sven Påfvels, Västerås stift 
sven.pafvels@kristdemokraterna.se 

Ersättare
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
Per Sundin, Härnösands stift
per.sundin@gmail.com
Ewonne Ekmyr Göransson,  
Stockholms stift
ewonne.goransson@bredband.net
Bo Herou, Lunds stift
bo.herou@onslunda.nu
Margit Borgström, Uppsala stift
margit.borgstrom@gmail.com
Christopher Dywik, Växjö stift
christopher.dywik@kristdemokraterna.se

Adjungerade
Jarl Nordström, Förbundskassör
Ragvaldsbo Gårdsväg 16 A,  
193 34  SIGTUNA,
Bankgiro 5729-6048
jarl.nordstrom@hotmail.se
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare 
för kyrkomötesgruppen
kalle.svensson@kristdemokraterna.se


